„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Výzva na predloženie ponuky/elektronicky
Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O.
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a
dezinfekčných prostriedkov“
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
IČO: 42118727
Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
Kontaktná osoba: Bc. Zubčáková Miroslava
Telefón: 038/532 67 50
038/522 19 11
e-mail: moj-domov@moj-domov.sk
Internetová adresa: 2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky s názvom „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a
dezinfekčných prostriedkov“ je vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
prevádzky – HACCP a zásobovanie čistiacimi, pracími a dezinfekčnými prostriedkami
s dovozom do miesta dodania/ sídla verejného obstarávateľa.
3. Množstvo alebo rozsah predmetu
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať analýzu správnej výrobnej praxe stravovacej
prevádzky – HACCP, dezinfekčný a hygienický plán s dodávkou čistiacich, pracích
a dezinfekčných prostriedkov podľa Prílohy č. 2 „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej
praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou
čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov“.
4. Miesto dodania predmetu zákazky
„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66
955 01 Topoľčany, sklad čistiacich prostriedkov.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 39831000-6, 39831210-1, 39831220-4.
6. Predpokladaná cena
19 760,-- EUR bez DPH
7. Obsah ponuky
a) Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu zákazky vrátane dopravy, prípadne
iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom dodávky a vypracovanie analýzy správnej
výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP. (Príloha č. 1 „Vypracovanie analýzy
správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického
plánu s dodávkou čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov“)
Ponuka bez vypracovania analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky –
HACCP bude vyhodnotená ako neúplná.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
-

sadzba DPH a výška DPH,

-

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. (Príloha č. 2)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
b) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom
o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky)
alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka
nebude ďalej hodnotená.
8. Predloženie ponuky
a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe
stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich,
pracích a dezinfekčných prostriedkov“.
b) lehota na predkladanie ponúk: 14. 03. 2014 do 08.00 h.
c) otváranie obálok: 14. 03. 2014 o 11.00 h.
Ponuka bude predložená elektronicky alebo poštou.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.
9. Trvanie zmluvy
Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka na obdobie 12 mesiacov. Plnenie bude pozostávať z objednávok podľa jednotlivých
cien uvedených v ponuke úspešného uchádzača. Zmluva bude obsahovať záručnú lehotu 24
mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky a povinnosť predávajúceho poskytnúť náhradný
tovar kupujúcemu v prípade nefunkčnosti dodaného predmetu zákazky do troch pracovných dní
počas trvania záručnej doby.
10. Kritérium na hodnotenie
Najnižšia cena s DPH.
11. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami
Bc. Miroslava Zubčáková
Kontakt: 038/ 532 67 50, 038/522 19 11
12. Ďalšie informácie
Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým
bude uzatvorený zmluvný vzťah.
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do troch pracovných dní
od nahlásenia telefonickej objednávky oprávnenou osobou: Bečka Marek.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený
výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou
a doručením ponuky.
Štatutárny zástupca organizácie
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka

Topoľčany, 10. 03. 2014

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Príloha č.1

PONUKA
predložená na predmet zákazky

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a
dezinfekčných prostriedkov“
pre verejného obstarávateľa
„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
Predkladá uchádzač
Obchodný názov
uchádzača
Adresa sídla
IČO
IČ DPH SK
(ak uchádzač nie je
platcom DPH,
upozorní)
Meno štatutárneho
zástupcu uchádzača
Kontaktná osoba
pre účely tohto
verejného
obstarávania
Kontakty

Štatutárneho zástupcu
uchádzača

Kontaktnej osoby
uchádzača pre účely tohto
verejného obstarávania

Telefón ( mobilný )
Fax
E-mail
Internetová adresa
V ......................., dňa ......................
...................................................................
( titul, meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby
k podpisu jeho funkcia a podpis )
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ
„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Predmet zákazky

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a
dezinfekčných prostriedkov“
Uchádzač .......................................................................................................................................
(Obchodné meno a sídlo uchádzača)

Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu
zákazky)

Celková cena za predmet zákazky v € s DPH za 12 mesiacov
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním
predmetu zákazky)

V .............................. dňa ....................

...................................................................
(titul, meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby
k podpisu jeho funkcia a podpis )
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatk

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Príloha č. 2

Predmet zákazky

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a
dezinfekčných prostriedkov“

Množstvo a predpoklad ceny tovaru (vyplní uchádzač)
P.č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Názov tovaru

Prostriedok na umývanie
riadu – Jar 1000 ml
prost. na umývanie
riadu. Zlozenie: 5-15%
anionové povrchovo aktívne
látky,5% neionové aktívne
látky,benzisothiazolinone,phen
oxyethanol,parfumy,limone,hus
tota g.ml-1

Prostriedok na umývanie
riadu práškový/ napr.Ata
550 g/ekvivalent
Prostriedok na umývanie
riadu tekutý piesok/ napr.
CIF 1 400 g/ekvivalent
Prostriedok na
odmasňovanie riadu napr.
Greasestrip 5 000
ml/ekvivalent
Prostriedok na leštenie
okien napr.Clin 500
ml/ekvivalent
tekutý dezinf. prostr. s
čistiacim účinkom napr.
5P plus 5000
ml/ekvivalent
Prostriedok na dezinfekciu
a čistenie plôch,bielenie
prádla a dez./ Sanus
extra 5000ml/ekvivalent
Prostriedok na čistenie rúr
a grilov,konvekt. tekutý /
Rivonit gril 5 000
ml/ekvivalent

MJ

Predpokl.
odberné
množstvo

ks

1 050

ks

80

ks

100

ks

3

ks

50

ks

160

ks

85

ks

3

Cena/MJ
bez DPH
v€

DPH
20%

Cena/MJ
s DPH
v€

Celková
cena
bez DPH
v€

Celková
cena
s DPH
v€

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prípravok na povrchovú
dezinf. zdravot. pomôcok
a plošnú dezinf. plôch .
Neobsahuje aldehydy a
KAZ, účinná látka:
glukoprotamín.
Účinnosť: A(B)TMV
vrátane MRSA, vajíčka
roztočov a zákožky
svrabovej. Incidin plus
6000ml/ekvivalent
Prostriedok na čistenie
a dezinfekciu WC napr.
Domestos orig. 750
ml/ekvivalent
Tekutý prostr. na čistenie
hygien. zariadení, konc.
aplikácia 0,2%. Zloženie :
izotridekanol,etoxylovaný
do 5%, kys. Amidosírová
do 20%/napr.
Intofresh 1 000 ml/ekv.
Čistiaci prostr. na vodný
kameň a hrdzu 5l / kys.
fosforečná /
Pulirapid 750 ml na
čistenie vodovodných
batérií/ekvivalent
Prostriedok na čistenie
odpadu/ 50-100% kys.
Sírová 1000 ml
Diava - politúra žltá 200
ml
Avivážny prostriedok na
prádlo napr. Silan
10000ml/ekvivalent
Tekuté mydlo
antibakteriálne 5 000 ml
Rukavice latex –
jednorázové bal. 100ks
Rukavice gumené
veľkosť S, M, L pevné
Rukavice gumené
/chemické/ hrubé /
solvex č. 8
Toaletný papier 100 g
dvoj vrstvový biely
Toaletný papier Jumbo
recycl. 2-vrstvový 1400 g
Utierky univerzal 150g,
farebné 34x38 /bavlna +
zmes viskoz/ 10ks -bal /

ks

10

ks

130

ks

120

ks

15

ks

400

ks

40

ks

85

ks

5

ks

50

ks

19 000

pár

990

pár

36

ks

300

ks

300

bal.

148

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

PE vrece hrubé pevné 120
l 120mikrón /80x110cm
ks
/
Prostriedok na odstránenie
plesní/napr. Savo proti
ks
plesni 500ml/ekv.
Vrecia rolka – 120 l 70
mikronov 70cm x 110cm rolka
/ rolka -25ks/ekv.
Vrecia do koša 30 l /1530 mikrón/ 50cm x 60cm / rolka
rolka / 50ks
Handra na podlahu 80g
ks
60 x 70 farebná
Hubka na riad – MAXks
14g /15cm x 6,5 cm x 4
cm/
Hubka na riad malá 36g
bal.
/10ks/bal
Drôtenka kovová malá
bal.
40g /3ks- bal /

32. WC kefa set veľká

260

5

180

40
410
200
70
90

ks

50

ks

24

vrece
14kg

120

Prací prášok zo
zosilneným dezinf.
účinkom - ECODES 15kg
vrece
35. – biocid, s deklarovaným
15kg
chemotermickým
dezinfekčným účinkom
pri teplote 65 stupňov a

48

Neutralizátor pachu
napr. Caribic/ ekv. –
vonný olej .Zloženie :
33. C10-16 alkylalkoholy,
etoxylované, etanol,
denaturovany
5000 ml
Taxat star– prášok na
pranie – vysoký bielaci
účinok 14 kg
Zloženie:univerzálny

34.

bezfosfátový na bielu a
stálofarebnú bielizeň - výlučne pre
profesionálne použitie - vhodný pre
všetky pracie stroje a teplotypoužiteľný pre každú tvrdosť vody,
minimálne zloženie: ≥15-<30%
zeolity ≥5-<15% bieliaci
prostriedok na báze kyslíka <5 %
aniónové povrchovo aktívne látky,
neiónové povrchovo aktívne látky,
mydlo, polykarboxyláty, enzýmy,
optické zosvetľovače,parfum iné:
uhličitan sodný, inhibítor penenia,
inhibítor šednutia, inhibítor korózie

dĺžke prania 20 min.

Tekutý prací prostriedok
na jemné textílie vrátane
vlny - 1L. Zloženie: 5-15%
36. neiónových povrchovo

ks

400

Vedro okrúhle 10 l
s plastickou rúčkou

ks

10

ks

360

ks

35

ks

12

41. Rukavice bavlna - KITE

pár

106

42. Chloramin T/ekv. 1000 g

ks

120

ks

1

ks

24

ks

3

ks

1

ks

36

aktívnych látok, mydla,
aniónových povrch. akt. látok,
rozpúšťadla, stabilizátory.
Hustota: 1.03g/cm pH:8,5

37.

Ochranný krém na ruky/
38. napr. Indulona/ekv.
100ml
Utierka z mikrovlákna
39. VILEDA
400 mm x 400 mm
Stierka na okná s rúčkou
40.
110 cm

Čistenie a dezinfekcia
kuch. riadu napr.
43.
TRAX/ekv.
15 kg
Kyslý prostriedok na
odstraňovanie vápenatých
usadenín v umývačkách
44.
riadu. Kyselina
trihydrogénfosforečná 50100% napr. DL5/ekv.
Nepenivý tekutý umývací
prostriedok. Zloženie > 5-<
15% NTA /nitriloctova kys./ a

45. jej soli, < 5% fosfonáty napr:
TOPMATIC
UNIVERZAL 12kg
Kyslý nepenivý
oplachovací prostriedok
do umývačky riadu.
46. Kyselina citrónová
monohydrát do 10%.
Napr.
SOMAT S - 20kg –
čistiaci prostr. na podlahy
47.
5l

48.

náhrada na mop kapsový
40cm

ks

12

ks

20

ks

6

ks

1

ks

20

ks

5

54. palica k zmetáku

ks

5

55. kefa na drhnutie

ks

5

56. palica ku kefe na drhnutie

ks

5

57. šnúra na prádlo

ks

15

58. solvina 500g

ks

20

59. destilovaná voda 5l

ks

13

60. štipce 24ks/ bal.

bal.

40

61. WD 40 spray 450 ml

ks

5

tbl do umývačky 56 ks/
bal.

bal.

5

49. lopatka s metličkou
sáčky do vysavača
Elektrolux Mondo
soľ do zmäkčovača tbl
51.
25kg
50.

52. zmeták s ručkou PVC
53.

62.

zmeták natural 40 cm
s kovaním

Cenová ponuka celkom za jeden rok plnenia
zmluvy

